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Προς

Τον διοικητή της 3  ης   ΥΠΕ 

κ. Γ. Κίρκο 

Κύριε Διοικητά

 Μετά  την  συνάντηση  μας  την  Παρασκευή  23/6/17  στην

οποία μετείχαν μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου μας και οι αρμόδιοι των

οικονομικών  και  της  μισθοδοσίας,  με  οδυνηρή  έκπληξη

ενημερωθήκαμε  ότι  η  γνώμη  του  οικονομικού  επιτελείου  της  3ης

ΥΠΕ ουσιαστικά είναι  ότι  οι γιατροί  ΠΑΑ δεν δικαιούνται  τη β΄

δόση των αναδρομικών. Όπως καταλαβαίνετε η αντιμετώπιση αυτή,

μετά από ένα χρόνο προσπαθειών του συλλόγου, με επισκέψεις και

επαφές στο Υπ. Υγείας,  στους διοικητικούς παράγοντες της ΥΠΕ

και μαζί σας όπως και πλήθος άλλων ενεργειών  εγείρει το ερώτημα

το γιατί   αυτή η άποψη των υπηρεσιών δεν εκφράστηκε εξαρχής

ώστε  να  αντιμετωπιστεί  με  τον  ανάλογο  τρόπο.  Σημειωτέον  ότι

άλλες ΥΠΕ έχουν πληρώσει το πλήρες χρονοεπίδομα εφάπαξ και

επίσης  ότι  οι  πρώην  γιατροί  του  Β΄  Νοσοκομείου  ΙΚΑ  που

απασχολούνται  στα  νοσοκομεία  της  Θεσσαλονίκης  πληρώθηκαν

εφάπαξ επίσης όλο το ποσόν.  

Κε Διοικητά μ’ αυτή την επιστολή διαμαρτυρόμαστε για τη

μεγάλη καθυστέρηση, την οποία θεωρούμε αδικαιολόγητη. Επίσης

θεωρούμε ότι είναι δέσμευσή σας η σε σύντομο χρονικό διάστημα
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τελική απάντησή σας αφού μελετήσετε το θέμα ώστε να προβούμε

στις κατάλληλες και νόμιμες ενέργειες.

Σχετικά με το επίδομα του βαθμού Διευθυντή (62,4) και την

παρακράτηση για την πρόνοια (2,9 ευρώ τον μήνα), δώσατε βέβαια

εντολή  να  διευθετηθεί  το  θέμα  άλλα  παρακαλούμε  να  το

παρακολουθήσετε  ώστε  άμεσα  τον  επόμενο  μήνα  να  έχει

τακτοποιηθεί το μισθολογικό θέμα των γιατρών και ας είμαστε οι

τελευταίοι στην Ελλάδα που θα έχουν εναρμονίσει το μισθολόγιό

τους  με  το  μισθολόγιο  του  ΕΣΥ,  παρόλο  που  πρώτοι  το  θέσαμε

πανελλαδικά εδώ και 8 μήνες.

 

ΓΙΑ ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας Παρασκευόπουλος                                       Νικολέτα Μανιάτη
Χειρουργός  Ουρολόγος                                                 Γεν.  Χειρουργός
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